


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da SEFAZ RR está batendo na porta! Nesse momento, muitos concurseiros se sentem 

ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a 

Revisão de Véspera SEFAZ RR, uma super transmissão gratuita em nosso canal do Youtube, com as últimas 

dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer 

anotações, destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 
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Direito Administrativo
Revisão de véspera

Prof. Herbert Almeida
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 Expressos
 Legalidade
 Impessoalidade
 Moralidade
 Publicidade
 Eficiência

Regime jurídico-administrativo

 Implícitos
 Supremacia e indisponibilidade

 Autotutela

 Segurança jurídica

 Continuidade

 Razoabilidade e proporcionalidade

Regime jurídico-administrativo
 Princípio da hierarquia

 Coordenação e subordinação
 Súmula vinculante

 Princípio da precaução
 evitar danos graves por meio de medidas preventivas

 Princípio da sindicabilidade
 Controle das atividades administrativas (abrange a autotutela)

 Princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade
 Presunção da verdade
 Presunção da legalidade (legitimidade)
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Regime jurídico-administrativo

 Princípio da subsidiariedade
 O Estado deverá:

 exercer as suas funções próprias (segurança, justiça, etc.)
 atuar de forma supletiva em relação às questões sociais e econômicas

 Princípio da responsividade
 O administrador deverá prestar contas e poderá ser responsabilizado pelos suas condutas.

 Princípio intranscendência subjetiva das sanções
 As sanções não podem “extrapolar” a pessoa do infrator

 Um administrador não pode ser prejudicado por ato de outro

Cebraspe – PRF / 2021
Determinado órgão público firmou contrato administrativo com uma empresa de reconhecida especialização no
mercado, para a prestação de serviços de treinamento de pessoal de natureza singular aos seus servidores.
Durante a execução do contrato, a empresa descumpriu uma das cláusulas contratuais. A administração pública,
então, aplicou multa por inexecução parcial do acordado. Insatisfeita, a empresa impetrou mandado de
segurança no Poder Judiciário em face do ato administrativo que aplicaria a penalidade sem prévia opitiva.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

O ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza a
aplicação do princípio da sindicabilidade.
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Cebraspe – TCDF / 2021
Dado o princípio da confiança, caso verificada legítima expectativa do
administrado, pode haver a manutenção de atos administrativos
antijurídicos.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Desconcentração
Órgãos públicos

Mesma pessoa jurídica

Com hierarquia / Com subordinação

Descentralização
Entidades – Pessoas jurídicas distintas

Sem hierarquia / com vinculação

Por outorga / Por delegação
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ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Entidade Criação Natureza Atividades Resp. Civil Regime de pessoal

Autarquias Por lei Direito Público Típicas Objetiva Estatutário

Fundações 
Públicas

Por lei Direito Público

Interesse social Objetiva

Estatutário

Autorizada
por lei Direito Privado CLT

Empresas 
públicas /

SEM

Autorizada
por lei Direito Privado

1) Atividade 
econômica

Subjetiva 
(direito privado)

CLT

2) Serviços 
Públicos Objetiva

Cebraspe – TCE RJ / 2021
Serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem
fim econômico, criadas por lei para desempenhar certas atividades, integrando a
administração pública indireta

Cebraspe – Codevasf / 2021
São exemplos de entidades integrantes da administração pública indireta as
agências reguladoras, as sociedades de economia mista e as organizações sociais
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PODERES ADMINISTRATIVOS
Discricionário vs. vinculado

Hierárquico (ordens, fiscalizar, rever, delegar, avocar, punir)

Disciplinar (punir -> servidores + particulares disciplina interna)

Regulamentar / normativo (regulamentos, decretos autônomos)

Polícia: (condicionar / restringir -> coletividade)

Judiciária vs. Administrativa

Ciclo/delegação: ordem, consentimento, fiscalização e sanção

APOSTAS

 Delegação do poder de polícia

 Entidades de direito público: todas as fases;

 Ent. admin. direito privado (por lei, serviços públicos do Estado, regime
não concorrencial: cons., fisc. e sanção)

 Regulamentos autorizados:

 Deslegalização / Podem inovar (com limites)

 Poder disciplinar (vínculo especial) vs. de polícia (vínculo geral)
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Cebraspe – TCE RJ / 2021
O poder de polícia administrativa é indelegável a particulares e entre órgãos

O ato regulamentar poderá impor obrigações e direitos, desde que estes não sejam contrários
à lei que tiver ensejado a sua prática

Cebraspe – TCDF / 2021

ATOS ADMINISTRATIVOS

Elementos: Com Fi For M Ob

Atributos: PATI

Desfazimento:

Anulação (ilegal, ex tunc, Judiciário + Administração)

Revogação (mérito, ex nunc, Administração)

Convalidação: competência / forma (sanáveis)
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ATOS ADMINISTRATIVOS
Normativos Ordinatórios Negociais Enunciativos Punitivos

Regulamentos

Regimentos

Resoluções

Decretos

Deliberações

Instruções 
normativas

Circulares

Ordens de 
serviço

Portarias

Avisos

Despachos

Ofícios

Instruções

Provimentos

Licença

Autorização

Permissão

Aprovação

Admissão

Visto

Homologação

Dispensa

Renúncia

Protocolo 
administrativo

Certidões

Atestados

Pareceres

Apostilas

Multa

Interdição de 
atividade

Destruição de 
coisas

Por meio da licença, ato unilateral e vinculado, a administração faculta aos
interessados o exercício de determinada atividade.

Cebraspe – TCDF / 2021
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LICITAÇÕES PÚBLICAS
Modalidades:

Pregão (obrigatório para bens e serviços comuns)

Concorrência (obras, serviços de engenharia, especiais)

Concurso (trabalho técnico, científico ou artístico)

Leilão (alienação de bens móveis e imóveis)

Diálogo competitivo (inovação / fase de diálogos / fase competitiva)

LICITAÇÕES PÚBLICAS
Inexigibilidade (inviabilidade de competição)
fornecedor exclusivo
serviço técnico + notória especialização
artista consagrado
credenciamento
compra / locação de imóvel (características / localização)
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LICITAÇÕES PÚBLICAS
Dispensável (discricionariedade):
baixo valor (- 100 mil / - 50 mil)
deserta / fracassada (1 ano / mesmas condições)
 guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação

da ordem;
emergência ou calamidade (contrato de até 1 ano a contar da situação)

Em relação ao que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 e aos conceitos referentes às
licitações e aos contratos públicos, julgue o item a seguir.

É permitida a celebração de contrato regido por normas de licitação anteriores à
Lei n.º 14.133/2021, desde que a opção escolhida conste expressamente no
edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta.

Questões – Lei 14.133/2021
Prof. Herbert Almeida

Cespe – SEFAZ CE/2021
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Determinada autoridade administrativa vinculada a uma autarquia estadual
pretende celebrar contrato administrativo e, para tanto, planeja lançar edital de
licitação na modalidade concorrência, em 1.º de janeiro de 2022, mas está em
dúvida sobre qual legislação aplicar — Lei n.º 8.666/1993 ou Lei n.º
14.133/2021.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Caso a administração faça a licitação seguindo as disposições da Lei n.º
8.666/1993, o respectivo contrato será regido, durante toda a sua vigência,
pelas regras nela previstas, independentemente do prazo fixado.

Questões – Lei 14.133/2021
Prof. Herbert Almeida

Cespe – SEFAZ AL/2021

RESP. CIVIL DO ESTADO
Pessoas jurídicas: d. público + d. privado prest. sv. público (usuários / não

usuários)

Objetiva: risco administrativo, independe de dolo culpa

Requisitos: dano, conduta estatal e nexo de causalidade

Excludentes: caso fortuito e força maior / culpa exclusiva vítima / ato
terceiros

Omissão: subjetiva (culpa do serviço) / exceto dever específico de cuidado

Regresso: se houver dolo ou culpa do agente



12

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
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AGENTES PÚBLICOS
Cargo público

 Servidores públicos / estatutário / direito público

Emprego público

 Empregados públicos / CLT / direito privado (regra)

Função pública

 Conjunto de atribuições / Função autônoma: confiança / temporário

AGENTES PÚBLICOS
Concurso público

Regra: Cargos e empregos públicos;

Validade: até dois anos (prorrogável por igual período)

Acumulação

 Regra: não pode;

Exceções: 2 profs; 1 prof. + 1 téc. ou cient. / 2 saúde / outros*

Estabilidade

Provimento efetivo (concurso) + 3 anos exercício + avaliação especial

Perda do cargo: Judicial (trans. julg.) / PAD (ampla defesa) / avaliação
periódica (LC / ampla defesa)
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Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Concessão

 Licitação (concorrência ou diálogo competitivo)

 Pessoa jurídica ou consórcio de empresas

 Sem precariedade (não admite revogação)

 Natureza contratual

Permissão

 Licitação (sem definir modalidade)

 Pessoa física ou jurídica

 Título precário (admite revogação)

 Natureza contratual / contrato de adesão

Prof.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Autorização

 Ato unilateral

 Discricionário, precário e sem prazo

 Pessoa física ou jurídica

 Não exige licitação

Revisão
Prof. Herbert Almeida
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A prestação de serviços públicos de transporte coletivo sob o regime de permissão prescinde
de licitação, que é exigida apenas para a modalidade de concessão.

SEFAZ DF / 2020

OBRIGADO
Prof. Herbert Almeida
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Contabilidade

Prof. Silvio Sande

Com base no Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) — Estrutura Conceitual para Relatório
Financeiro, julgue o item subsecutivo.

Natureza e magnitude são os elementos que servem de base para se determinar a
materialidade dos itens que compõem o relatório financeiro, devendo tais elementos ser
analisados no contexto da entidade que reporta a informação.

01. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Considerando o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade, emanadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e os procedimentos aplicáveis à técnica de
escrituração contábil, julgue os itens seguintes.

Quando a apresentação e a classificação dos itens que compõem as demonstrações
contábeis são mantidas de um período para outro, a consistência de apresentação está
presente nas referidas demonstrações.

02. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

Com base no Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) — Estrutura Conceitual para Relatório
Financeiro, julgue o item subsecutivo.

O valor em uso de um ativo não contempla os custos de transação que a entidade que
detém o controle do referido ativo espera incorrer no futuro, caso venha a negociar esse
ativo ao final de sua vida útil.

03. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)



18

A respeito das demonstrações contábeis, julgue os itens subsequentes.

Apesar de a apresentação funcional ser a mais utilizada pelas organizações na
elaboração da demonstração de resultado do exercício, a apresentação por natureza
da despesa é a incentivada pelas normas contábeis.

04. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

A respeito dos procedimentos estabelecidos pela legislação societária e pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) em relação às demonstrações contábeis, julgue os itens
a seguir.

No balanço patrimonial, os ativos e passivos devem ser apresentados por ordem de
liquidez, sempre que tal forma de apresentação proporcionar informação confiável e
mais relevante para o usuário do que a apresentação de ativos circulantes e não
circulantes e de passivos circulantes e não circulantes como grupos de contas separados
do balanço patrimonial.

05. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Quanto ao passivo exigível e seus componentes, julgue os itens subsequentes.

Uma obrigação presente da entidade, gerada por eventos passados e para a qual será
necessário o sacrifício de item capaz de trazer benefícios econômicos para a entidade,
deve ser registrada no passivo circulante se e somente se for provável que seja liquidada
durante o ciclo operacional normal da entidade ou no prazo de doze meses após o
fechamento do balanço patrimonial.

06. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

Considerando o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade, emanadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e os procedimentos aplicáveis à técnica de
escrituração contábil, julgue os itens seguintes.

Quando a apresentação e a classificação dos itens que compõem as demonstrações
contábeis são mantidas de um período para outro, a consistência de apresentação está
presente nas referidas demonstrações.

07. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Considerando o disposto no pronunciamento técnico do CPC que trata de instrumentos
financeiros, julgue os itens a seguir.

O reconhecimento de um ativo ou passivo financeiro no balanço patrimonial de uma
entidade somente deve se dar quando essa entidade vier a se tornar parte das
disposições contratuais do instrumento.

08. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

Considerando o disposto no pronunciamento técnico do CPC que trata de instrumentos
financeiros, julgue os itens a seguir.

Os critérios aplicáveis à mensuração de um ativo financeiro após o seu reconhecimento
inicial são custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes e
valor justo por meio do resultado.

09. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Relativamente a avaliação, registro e mensuração de bens do ativo imobilizado, julgue os
itens a seguir.

Um ativo imobilizado deve, após o seu reconhecimento inicial, permanecer registrado por
valor que não supere seus valores de recuperação.

10. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

Relativamente a avaliação, registro e mensuração de bens do ativo imobilizado, julgue os
itens a seguir.

Havendo divergência entre as definições técnicas de vida útil, a expectativa de tempo
de uso do proprietário e a tabela de vida útil definida pelos agentes tributários, a
depreciação de um item do imobilizado deve, para fins societários, ser calculada a partir
dos dados disponibilizados pelo agente tributário.

11. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Considerando o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade, emanadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e os procedimentos aplicáveis à técnica de
escrituração contábil, julgue os itens seguintes.

Os gastos destinados à manutenção periódica de um item que compõe o ativo
imobilizado devem ser reconhecidos a débito do título contábil que representa o referido
item no balanço patrimonial.

12. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

Com relação ao tratamento contábil a ser dado a itens do ativo intangível, julgue os itens
seguintes.

Uma licença para uso de determinado recurso só poderá ser reconhecida como um ativo
intangível se, além de cumprir os critérios para reconhecimento de um ativo, for
identificável.

13. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Considerando o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade, emanadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e os procedimentos aplicáveis à técnica de
escrituração contábil, julgue os itens seguintes.

Quando o valor em uso de um ativo sujeito a redução ao seu valor recuperável supera o
seu valor contábil, pode-se concluir que esse ativo não está desvalorizado, sem que seja
necessário estimar o valor justo líquido de despesas de venda desse ativo.

14. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma
assertiva a ser julgada a respeito das provisões e passivos e ativos contingentes.

Determinada entidade enfrenta uma ação trabalhista por pagamento de horas extras e,
segundo avaliação do departamento jurídico da empresa, essa ação tende a ser vencida
pelos funcionários, desfecho usual de situações similares. Nessa situação, a empresa deve
provisionar o valor provável da obrigação respectiva, divulgando o fato em suas notas
explicativas.

15. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Quanto aos tipos de inventários, critérios e métodos de avaliação de estoques, julgue os
itens a seguir.

Por realizar uma média entre os preços de aquisição mais antigos e os mais novos, o
método da média ponderada móvel invariavelmente aponta um custo da mercadoria
vendida mais alto do que aquele que seria apurado pelo método PEPS (primeiro a
entrar, primeiro a sair).

16. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

Com relação aos pronunciamentos técnicos do CPC a respeito do conteúdo e a
classificação contábil de estoques, julgue os próximos itens.

Um estoque que uma entidade pretenda consumir no decurso normal do seu ciclo
operacional deve ser por ela classificado como ativo circulante no balanço patrimonial.

17. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Com relação ao ajuste a valor presente de itens patrimoniais de companhias abertas,
julgue os seguintes itens.

O adiantamento em dinheiro destinado ao recebimento futuro de um bem ou serviço dá
origem a um ativo não monetário que estará sujeito a ajuste a valor presente.

18. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

Com relação ao ajuste a valor presente de itens patrimoniais de companhias abertas,
julgue os seguintes itens.

A taxa de desconto utilizada para o cálculo do ajuste a valor presente de uma duplicata
a receber de longo prazo deve equivaler, durante todo o prazo de vigência do referido
ativo, à taxa de juros observada na data de origem da transação, independentemente
da taxa de juros que venha a ser praticada no mercado em períodos subsequentes

19. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Uma empresa adquiriu, a prazo, mercadorias para revenda e comprometeu-se a pagar
ao fornecedor dessas mercadorias a quantia de R$ 50.000,00, em parcela única, com
vencimento em cinco anos. Se a referida compra tivesse sido efetuada à vista, a empresa
comercial teria que desembolsar R$ 31.046,06 pelas mercadorias adquiridas. O valor
do ICMS embutido no preço das referidas mercadorias foi de R$ 9.000,00. A adquirente
não teve que arcar com qualquer gasto adicional para ter as mercadorias em suas
dependências, em condições de revenda. Com base nessa situação hipotética, julgue os
itens subsequentes.

As mercadorias adquiridas devem ser registradas na conta de estoques pelo valor de R$
31.046,06.

20. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

Considerando o disposto no pronunciamento técnico do CPC que versa sobre o valor
justo, julgue os próximos itens.

A abordagem de receita é uma técnica de mensuração do valor justo que reflete as
expectativas de mercado atuais, em relação a valores que serão gerados no futuro pelos
itens que estão sendo avaliados.

21. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Assinale a opção em que se indicam, respectivamente, investimentos, custos, despesas e
perdas.

a) aquisição de máquinas para fábrica; compra de matéria-prima, frete de vendas,
deterioração de produtos acabados por inundação
b) aquisição de máquinas para fábrica, energia elétrica consumida no parque industrial,
frete de vendas, deterioração de produtos acabados por inundação
c) comissões sobre vendas, salário dos vendedores, aquisição de matéria-prima, seguro
da fábrica
d) aquisição de máquinas para fábrica, compra de matéria-prima, mão de obra direta,
fogo em lote de produtos em produção
e) compra de imóvel para instalação da fábrica, salário dos vendedores, aquisição de
matéria-prima, seguro da fábrica.

22. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

Com relação a conceitos e características dos custos fixos e variáveis, julgue os itens
seguintes.
I Determinado item de custo cujo consumo por unidade produzida seja o mesmo em cada
período é um custo variável, uma vez que seu valor global depende do volume
produzido.
II Determinado item de custo cujo valor unitário se altere a cada período em função do
volume produzido é um custo variável.
III Para que determinado item de custo seja caracterizado como fixo, é necessário
considerar um período, o valor total de custos incorridos nesse período, seu
comportamento em função do volume de atividades no período e sua relação com o
produto produzido.

23. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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IV Determinado item de custo fixo cujo valor global se altere mês a mês por força de
alteração na política de preços dos fornecedores não se torna variável em razão da sua
característica de não recorrente.

Estão certos apenas os itens

a) I e III.

b) I e IV.

c) II e IV.

d) I, II e III.

e) II, III e IV.

(Revisão de Véspera SEFAZ RR)

Com relação aos conceitos e às classificações aplicáveis a custos de produção, assinale a
opção correta.

a) A energia elétrica é considerada um custo primário.

b) A classificação de um custo em direto ou indireto depende da sua relação com o
volume de produção.

c) O aluguel de um imóvel onde funciona a fábrica será classificado como custo variável
quando sujeito a reajuste anual de valor.

d) Um custo é considerado fixo somente dentro de um intervalo relevante cujo limite é a
capacidade instalada da empresa.

e) A matéria-prima é um exemplo típico de custo de transformação.

24. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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O custeio por absorção pode ser aplicado a partir de diferentes metodologias de
acumulação de custos, as quais incluem a produção por ordem de serviços e a produção
contínua que, apesar de apresentarem diferenças significativas, também apresentam
algumas semelhanças. Essas semelhanças incluem

a) o emprego das mesmas contas básicas de produção.

b) a utilização de equivalentes de produção.

c) idêntico grau de complexidade: ambas trabalham com produtos significativamente
diferenciados.

d) o fluxo regular de produtos ao longo de todo o processo de fabricação.

e) o uso do mesmo documento- chave de controle de custos.

25. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

Uma empresa industrial fabrica e vende um único produto. Em 2019, os custos e
outros dados operacionais relacionados ao referido produto foram os seguintes.

Preço unitário de venda R$ 60
Custos de fabricação

Variáveis (por unidade produzida)
materiais diretos R$ 12
mão de obra direta R$ 7
indiretos variáveis R$ 2
fixos (por ano) 120.000

Despesas de vendas e administrativas
Variáveis (por unidade produzida) R$ 7
fixos (por ano) R$ 80.000

26. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Os dados referentes à movimentação dos estoques estão apresentados a seguir.
unidades no estoque inicial zero
unidades produzidas no ano 10.000
unidades vendidas no ano 7.000
unidades no estoque final 3.000
A partir dos dados precedentes, assinale a opção que apresenta os valores que
correspondem ao custo unitário de fabricação do produto, em 2019, calculado pelo
método do custeio por absorção e pelo método do custeio variável respectivamente.

R$ 21 e R$ 33
R$ 48 e R$ 28
R$ 28 e R$ 48
R$ 33 e R$ 21
R$ 33 e R$ 19

(Revisão de Véspera SEFAZ RR)

O método de custeio que permite alocar aos produtos custos e outros gastos da empresa,
como despesas administrativas, operacionais e financeiras e juros sobre o capital próprio,
denomina-se

a) custeio direto.

b) custo-padrão.

c) custeio baseado em atividades (ABC).

d) RKW.

e) custeio real por absorção.

27. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Assinale a opção correta, a respeito dos sistemas de apropriação de custos.
a) O custeio por absorção consiste no rateio dos custos diretos dos produtos fabricados.

b) No custeio por absorção, o valor destinado ao aluguel da fábrica é contabilizado
como despesa do período.

c) No sistema de custeio conhecido por RKW, as despesas são separadas dos custos e
somente os custos são rateados a todos os produtos fabricados.

d) O custo padrão é um sistema de custeio que idealiza o preço de venda de produtos
acabados para maximizar os ganhos da entidade.

e) O custeio com base em atividades é um método que visa reduzir possíveis distorções
decorrentes do rateio dos custos indiretos

28. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

Uma empresa atinge seu ponto de equilíbrio ao vender 50 mil unidades de seu único
produto. Caso ela aumente suas vendas em 5% — mantidos custos e preços —, ela
obterá um lucro de R$ 150 mil.

Nesse caso, o valor de sua margem de contribuição unitária será

a) inferior a R$ 5.
b) superior a R$ 5 e inferior a R$ 25.
c) superior a R$ 25 e inferior a R$ 45.
d) superior a R$ 45 e inferior a R$ 65.
e) superior a R$ 65.

29. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Os dados a seguir foram extraídos da contabilidade gerencial de uma empresa:

custos e despesas fixas totais: R$ 300.000;
custos e despesas variáveis unitárias: R$ 45;
preço de venda: R$ 60;
faturamento no mês mais recente: R$ 1.290.000.

30. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

A partir dessas informações, é correto afirmar que, no mês considerado, a margem
de segurança da empresa

a) inexistiu.

b) foi inferior a 1.000 unidades.

c) ficou entre 1.000 unidades e 2.000 unidades.

d) ficou entre 2.000 unidades e 3.000 unidades.

e) foi superior a 3.000 unidades.

(Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Texto 2A4-I

Os dados a seguir são relativos a uma empresa que fabrica carros elétricos.
• preço de venda: R$ 50.000/unidade
• custos e despesas variáveis: R$ 40.000/unidade
• custos e despesas fixas: R$ 1.000.000 por período
A empresa operou, no período X1, com um volume de vendas de 120 unidades e,
no período X2, com 150 unidades

31. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

Considerando-se o aumento do volume de vendas de 120 unidades para 150
unidades na empresa referida no texto 2A4-I, é correto afirmar que, nas condições
apresentadas, a alavancagem operacional é

a) negativa.

b) de 100%.

c) de duas vezes.

d) de duas a cinco vezes.

e) de cinco a oito vezes.

(Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Julgue os próximos itens, relativos a custo estimado e a custo padrão.

I Custo estimado e custo padrão corrente têm a mesma fundamentação técnica e,
portanto, são sinônimos.

II O custo padrão ideal considera os melhores fatores de produção que devem estar à
disposição da empresa, sem incorporar ineficiências.

III Um dos aspectos que diferenciam o custo padrão ideal do custo padrão corrente é o
fato de o primeiro ser uma meta de longo prazo, enquanto o segundo se refere a metas
de curto e médio prazos.

32. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

IV O custo padrão corrente é mais adequado para elaboração de orçamentos de
produção que o custo padrão ideal.

Estão certos apenas os itens

a) I e II.

b) I e III.

c) III e IV.

d) I, II e IV.

e) II, III e IV.

01. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)
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Com relação ao custo padrão, assinale a opção correta.
a) A análise do custo padrão da mão-de-obra direta é feita considerando-se variações
de taxa e de eficiência.
b) Não é permitida a utilização do custo padrão pela contabilidade, estando a sua
aplicação restrita a finalidades gerenciais.
c) Uma das vantagens do custo padrão é não demandar revisões e reajustes periódicos.
d) O custo padrão deve ser sempre comparado com o custo estimado, de modo a
permitir a identificação das causas de eventuais variações e a adoção de correções
futuras.
e) Não é recomendável a utilização do custo padrão, com finalidades gerenciais, em
produtos cujo custo seja calculado com base no custeio variável.

33. (Revisão de Véspera SEFAZ RR)

OBRIGADO
Prof. Silvio Sande
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Língua Portuguesa
Profa. Adriana Figueiredo

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
3 Domínio da ortografia oficial.
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual.
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de
conectores e de outros elementos de sequenciação textual.
4.2 Emprego de tempos e modos verbais.
5 Domínio da estrutura morfossintática do período.
5.1 Emprego das classes de palavras.
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.
5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.
5.4 Emprego dos sinais de pontuação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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5.5 Concordância verbal e nominal.
5.6 Regência verbal e nominal.
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.
5.8 Colocação dos pronomes átonos.
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto.
6.1 Significação das palavras.
6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto.
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

6 DICAS FINAIS EM 16 QUESTÕES

Prof. Adriana Figueiredo
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RECONHECIMENTO DE TIPOS E 
GÊNEROS TEXTUAIS

Prof. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

Texto 1A1-I

Estou escrevendo um livro sobre a guerra...

Eu, que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que, durante minha infância e juventude,
essa fosse a leitura preferida de todo mundo. De todo mundo da minha idade. E isso não
surpreende — éramos filhos da Vitória. Filhos dos vencedores.

Em nossa família, meu avô, pai da minha mãe, morreu no front; minha avó, mãe do meu pai,
morreu de tifo; de seus três filhos, dois serviram no Exército e desapareceram nos primeiros
meses da guerra, só um voltou. Meu pai.

Não sabíamos como era o mundo sem guerra, o mundo da guerra era o único que
conhecíamos, e as pessoas da guerra eram as únicas que conhecíamos. Até agora não
conheço outro mundo, outras pessoas. Por acaso existiram em algum momento?

01. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento
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Profª Adriana Figueiredo

A vila de minha infância depois da guerra era feminina. Das mulheres. Não me lembro de
vozes masculinas. Tanto que isso ficou comigo: quem conta a guerra são as mulheres.
Choram. Cantam enquanto choram.

Na biblioteca da escola, metade dos livros era sobre a guerra. Tanto na biblioteca rural
quanto na do distrito, onde meu pai sempre ia pegar livros. Agora, tenho uma resposta, um
porquê. Como ia ser por acaso? Estávamos o tempo todo em guerra ou nos preparando para
ela. E rememorando como combatíamos. Nunca tínhamos vivido de outra forma, talvez nem
saibamos como fazer isso. Não imaginamos outro modo de viver, teremos que passar um
tempo aprendendo.

01. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Profª Adriana Figueiredo

Por muito tempo fui uma pessoa dos livros: a realidade me assustava e atraía. Desse
desconhecimento da vida surgiu uma coragem. Agora penso: se eu fosse uma pessoa mais
ligada à realidade, teria sido capaz de me lançar nesse abismo? De onde veio tudo isso: do
desconhecimento? Ou foi uma intuição do caminho? Pois a intuição do caminho existe...

Passei muito tempo procurando... Com que palavras seria possível transmitir o que escuto?
Procurava um gênero que respondesse à forma como vejo o mundo, como se estruturam
meus olhos, meus ouvidos.

Uma vez, veio parar em minhas mãos o livro Eu venho de uma vila em chamas. Tinha uma
forma incomum: um romance constituído a partir de vozes da própria vida, do que eu
escutara na infância, do que agora se escuta na rua, em casa, no café. É isso! O círculo se
fechou. Achei o que estava procurando. O que estava pressentindo.

Svetlana Aleksiévitch. A guerra não tem rosto de mulher.
Companhia das Letras, 2016, p. 9-11 (com adaptações). 

01. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento
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Profª Adriana Figueiredo

O texto 1A1-I é predominantemente

A) narrativo.

B) descritivo.

C) dissertativo.

D) argumentativo.

E) expositivo.

01. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Profª Adriana Figueiredo

O texto 1A1-I é predominantemente

A) narrativo.

B) descritivo.

C) dissertativo.

D) argumentativo.

E) expositivo.

01. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento
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#ANOTAAÍ

#ANOTAAÍ
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02. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos
Coqueiros - SE - Arquiteto

Com relação à tipologia textual, o texto CG1A2-I é predominantemente

A) injuntivo, pois incita o leitor a agir de maneira empática.

B) descritivo, pois apresenta características de pessoas e lugares.

C) narrativo, pois relata situações em que as pessoas agem por empatia.

D) dissertativo, pois as autoras elencam ideias e opiniões acerca de um tema.

E) argumentativo, pois as autoras defendem com argumentos próprios a
importância da empatia.

02. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos
Coqueiros - SE - Arquiteto
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Com relação à tipologia textual, o texto CG1A2-I é predominantemente

A) injuntivo, pois incita o leitor a agir de maneira empática.

B) descritivo, pois apresenta características de pessoas e lugares.

C) narrativo, pois relata situações em que as pessoas agem por empatia.

D) dissertativo, pois as autoras elencam ideias e opiniões acerca de um tema.

E) argumentativo, pois as autoras defendem com argumentos próprios a
importância da empatia.

02. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos
Coqueiros - SE - Arquiteto

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

1º PARÁGRAFO

Texto CG1A1-II

À área da linguística que se ocupa em contribuir para a solução de problemas judiciais e que auxilia
também na compreensão de discursos e interações produzidos em ambiente jurídico chamamos de
linguística forense. Pouco ainda se fala e se conhece sobre a aplicação da linguística à esfera
forense, apesar de muitos crimes serem cometidos unicamente ou parcialmente por meio da
língua, como a calúnia, a injúria, a difamação, a ameaça, o estelionato e a extorsão.

03. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial
- Especialidade: Psicologia
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2º PARÁGRAFO

Ao produzir um texto, oral ou escrito, o sujeito lança mão de um vasto repertório lexical e regras de
ordenação sintática pertencentes à gramática de seu idioma. Entretanto, esse arranjo não é feito da
mesma forma por diferentes pessoas. Ao falarmos ou ao escrevermos, organizamos o material
linguístico que está disponível em nosso acervo mental de uma forma única, afinal cada indivíduo
constituiu seu vocabulário a partir de experiências também únicas. Isso significa que imprimimos
nosso estilo em nossos textos, deixando nele nossa “assinatura”. Esse uso individual do idioma é
chamado de idioleto, ou seja, é como se fosse um dialeto pessoal, uma marca identitária daquele
indivíduo. Embasada nisso, a linguística forense procura desenvolver metodologias que auxiliem no
processo de atribuição de autoria de um determinado texto.

Welton Pereira e Silva. Linguística forense: como o linguista pode contribuir em uma demanda judicial? In: Roseta, v. 2, 
n.º 2, 2019 (com adaptações).

03. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

O texto CG1A1-II apresenta, predominantemente, a tipologia textual

A) argumentativa.

B) descritiva.

C) expositiva.

D) injuntiva.

E) narrativa.

03. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia
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O texto CG1A1-II apresenta, predominantemente, a tipologia textual

A) argumentativa.

B) descritiva.

C) expositiva.

D) injuntiva.

E) narrativa.

03. CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

DICA 1

• TEXTO NARRATIVO é aquele que relata
acontecimentos.

• TEXTO DESCRITIVO é aquele que caracteriza cenas,
paisagens, personagens.

• TEXTO DISSERTATIVO EXPOSITIVO é aquele que
expõe o que se sabe sobre um assunto.

• TEXTO DISSERTATIVO ARGUMENTATIVO é aquele
que defende tese.
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EMPREGO DE TEMPOS E MODOS 
VERBAIS

Prof. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

04. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros - SE -
Arquiteto
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No texto CG1A2-I, o emprego da forma verbal “seria” (l.23) expressa

A) um fato que se passa no presente.

B) uma concepção ou hipótese.

C) um fato passado não habitual.

D) algo impossível de se realizar.

E) um fato ocorrido no passado e totalmente concluído.

Profª Adriana Figueiredo

04. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos
Coqueiros - SE - Arquiteto

No texto CG1A2-I, o emprego da forma verbal “seria” (l.23) expressa

A) um fato que se passa no presente.

B) uma concepção ou hipótese.

C) um fato passado não habitual.

D) algo impossível de se realizar.

E) um fato ocorrido no passado e totalmente concluído.

Profª Adriana Figueiredo

04. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos
Coqueiros - SE - Arquiteto
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#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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Os sentidos do texto CB1A1-II seriam mantidos caso, no trecho “De um dia para o
outro, parecia que a peste se tinha instalado confortavelmente no seu paroxismo”,
a locução “tinha instalado” fosse substituída por

A) instalara.

B) instalava.

C) instalou.

D) instalasse.

E) instalaria.

Profª Adriana Figueiredo

05. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Prefeitura de Aracaju - SE -
Auditor Fiscal de Tributos Municipais

Os sentidos do texto CB1A1-II seriam mantidos caso, no trecho “De um dia para o
outro, parecia que a peste se tinha instalado confortavelmente no seu paroxismo”,
a locução “tinha instalado” fosse substituída por

A) instalara.

B) instalava.

C) instalou.

D) instalasse.

E) instalaria.

Profª Adriana Figueiredo

05. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Prefeitura de Aracaju - SE -
Auditor Fiscal de Tributos Municipais
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#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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DICA 2

Atenção ao pretérito mais-que-perfeito
composto:

Ele havia/tinha estudado quando fez a prova = ele
estudara quando fez a prova.

EMPREGO DE ELEMENTOS DE 
CONECTORES E DE OUTROS 
ELEMENTOS DE SEQUENCIAÇÃO 
TEXTUAL

Prof. Adriana Figueiredo
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CONJUNÇÕES

06. CESPE / CEBRASPE - 2021 – SEAP - Assistente de Defesa
Agropecuária - Técnico de Manejo e Meio Ambiente
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Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto 2A1-I caso a
expressão “contudo” (R.41) fosse substituída por

A) portanto.

B) conquanto.

C) embora.

D) mormente.

E) porém.

06. CESPE / CEBRASPE - 2021 – SEAP - Assistente de Defesa
Agropecuária - Técnico de Manejo e Meio Ambiente

Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto 2A1-I caso a
expressão “contudo” (R.41) fosse substituída por

A) portanto.

B) conquanto.

C) embora.

D) mormente.

E) porém.

06. CESPE / CEBRASPE - 2021 – SEAP - Assistente de Defesa
Agropecuária - Técnico de Manejo e Meio Ambiente
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#ANOTAAÍ
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2º PARÁGRAFO

A literatura aparece como manifestação universal de todos os homens em todos
os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a
possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como 
todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e quatro horas 
do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado.

07. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas
por Telefone

No trecho “Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar
as vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo
fabulado” (segundo parágrafo do texto 1A2-I), o autor estabelece uma relação de

A) causa.

B) proporção.

C) adição.

D) comparação.

E) conformação.

07. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas
por Telefone
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No trecho “Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar
as vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo
fabulado” (segundo parágrafo do texto 1A2-I), o autor estabelece uma relação de

A) causa.

B) proporção.

C) adição.

D) comparação.

E) conformação.

07. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas
por Telefone

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

08. CESPE - 2019 - TJ-PR - Técnico Judiciário
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Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto 1A2-
I, o termo “Como”, no trecho “Como vivemos todos juntos” (ℓ.7), poderia ser
substituído por

A) Porque.

B) Assim.

C) Enquanto.

D) Conforme.

E) Ainda que.

08. CESPE - 2019 - TJ-PR - Técnico Judiciário

Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto 1A2-
I, o termo “Como”, no trecho “Como vivemos todos juntos” (ℓ.7), poderia ser
substituído por

A) Porque.

B) Assim.

C) Enquanto.

D) Conforme.

E) Ainda que.

08. CESPE - 2019 - TJ-PR - Técnico Judiciário
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#ANOTAAÍ
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09. CESPE / CEBRASPE - 2021 - ADAPAR - Fiscal de Defesa
Agropecuária - Médico Veterinário

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto 1A1-I, a expressão
“Apesar de ser” (l.1) poderia ser substituída por
A) Por ser.

B) Se for.

C) À medida que é.

D) Embora seja.

E) Ainda que fosse.

09. CESPE / CEBRASPE - 2021 - ADAPAR - Fiscal de Defesa
Agropecuária - Médico Veterinário



63

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto 1A1-I, a expressão
“Apesar de ser” (l.1) poderia ser substituída por
A) Por ser.

B) Se for.

C) À medida que é.

D) Embora seja.

E) Ainda que fosse.

09. CESPE / CEBRASPE - 2021 - ADAPAR - Fiscal de Defesa
Agropecuária - Médico Veterinário

#ANOTAAÍ
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#ANOTAAÍ

DICA 3

Lembre-se dos principais valores semânticos da
conjunção COMO:

• COMPARAÇÃO → É inteligente como a mãe.

• CONFORMIDADE → Tudo aconteceu como
havia previsto.

• CAUSA → Como estava cansado, foi embora
cedo.
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DICA 3

Atenção às expressões concessivas, como as
conjuntivas EMBORA, AINDA QUE, MESMO
QUE, mas também as prepositivas APESAR DE,
A DESPEITO DE etc.

PRONOMES RELATIVOS
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A correção e os sentidos do texto 1A1-II seriam preservados se o termo “no qual”
(l.7) fosse substituído por

A) que.

B) onde.

C) cujo.

D) em cujo.

E) aonde.

10. CESPE - 2018 - SEFAZ-RS - Técnico Tributário da Receita
Estadual

A correção e os sentidos do texto 1A1-II seriam preservados se o termo “no qual”
(l.7) fosse substituído por

A) que.

B) onde.

C) cujo.

D) em cujo.

E) aonde.

10. CESPE - 2018 - SEFAZ-RS - Técnico Tributário da Receita
Estadual
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A correção gramatical e a coerência do texto CB1A1-I seriam mantidas caso a
expressão “pela qual”, em “Por conta da forma pela qual se move e ataca, ele
demonstra que a comunidade humana é igualmente precária”, fosse substituída
por

A) que.

B) por causa da qual.

C) onde.

D) como.

E) da qual.

Profª Adriana Figueiredo

11. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Prefeitura de Aracaju - SE -
Auditor Fiscal de Tributos Municipais

A correção gramatical e a coerência do texto CB1A1-I seriam mantidas caso a
expressão “pela qual”, em “Por conta da forma pela qual se move e ataca, ele
demonstra que a comunidade humana é igualmente precária”, fosse substituída
por

A) que.

B) por causa da qual.

C) onde.

D) como.

E) da qual.

Profª Adriana Figueiredo

11. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Prefeitura de Aracaju - SE -
Auditor Fiscal de Tributos Municipais



69

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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No trecho “a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece
corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja
satisfação constitui um direito”, a expressão “a que” poderia ser corretamente
substituída por

A) à que.

B) aquele que.

C) que.

D) ao qual.

E) àquela que.

12. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas
por Telefone

No trecho “a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece
corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja
satisfação constitui um direito”, a expressão “a que” poderia ser corretamente
substituída por

A) à que.

B) aquele que.

C) que.

D) ao qual.

E) àquela que.

12. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas
por Telefone
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DICA 4

Lembre-se dos principais pronomes relativos e seus
respectivos empregos:

• QUE → antecedente coisa ou pessoa;
• QUEM → antecedente pessoa;
• ONDE → antecedente lugar;
• COMO → antecedente “forma”, “maneira”,

“modo”;
• CUJO → indica posse.

EMPREGO DO SINAL INDICATIVO 
DE CRASE

Prof. Adriana Figueiredo
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Assinale a opção em que foram atendidas as regras de emprego ou de omissão do
sinal indicativo de crase.

A) Devido a rachadura abaixo de uma das janelas, à frente da escola havia sido
totalmente restaurada.

B) Naquela escola, o professor experimentou a incrível sensação de transmitir
conhecimento útil à pessoas em formação.

C) A escolha de ser professor é comparável a ação de colocar a cabeça dentro da
boca de um leão.

13. CESPE - SEGER-ES - Todos os Cargos - Conhecimentos
Básicos

D) Com relação a constante necessidade de atualização, o professor manifestou seu
desagrado ao diretor da escola.

E) Perguntaram àquela professora se ela iria mesmo colocar a cabeça dentro da
boca de um leão.

13. CESPE - SEGER-ES - Todos os Cargos - Conhecimentos
Básicos
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D) Com relação a constante necessidade de atualização, o professor manifestou seu
desagrado ao diretor da escola.

E) Perguntaram àquela professora se ela iria mesmo colocar a cabeça dentro da
boca de um leão.

13. CESPE - SEGER-ES - Todos os Cargos - Conhecimentos
Básicos

#ANOTAAÍ
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14. CESPE - 2019 - MPC-PA - Analista Ministerial - Controle
Externo - Conhecimentos Gerais
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A correção gramatical do texto CG2A1-I seria preservada se fosse inserido sinal
indicativo de crase em

A) “a demanda” (l.28)

B) “as políticas públicas” (l.15) .

C) “a uma dieta” (l.21).

D) “a Terra” (l.29).

E) “a produção local” (l.35).

14. CESPE - 2019 - MPC-PA - Analista Ministerial - Controle
Externo - Conhecimentos Gerais

A correção gramatical do texto CG2A1-I seria preservada se fosse inserido sinal
indicativo de crase em

A) “a demanda” (l.28)

B) “as políticas públicas” (l.15) .

C) “a uma dieta” (l.21).

D) “a Terra” (l.29).

E) “a produção local” (l.35).

14. CESPE - 2019 - MPC-PA - Analista Ministerial - Controle
Externo - Conhecimentos Gerais
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DICA 5

Lembre-se das duas justificativas para crase:

• Fenômeno fonético, que é a combinação da
preposição “a” com o artigo feminino “a”.
Ex.: Obedecia à professora.

• Locuções de base feminina. Ex.: à medida
que, à custa de, à deriva, etc.

DICA 5

Atenção ao emprego da crase no plural!

Você pode dizer “vou às festas” ou “vou a
festas”, mas nunca “vou à festas”
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EMPREGO DOS SINAIS DE 
PONTUAÇÃO

Prof. Adriana Figueiredo

VÍRGULAS
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15. CEBRASPE - 2019 - CGE-CE - Auditor de Controle Interno -
Governamental

Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos do texto CB1A1-I, poderia ser
inserida uma vírgula logo após

A) “construções” (l.3).

B) “música” (l.16).

C) “azul” (l.17).

D) “porta” (l.23).

E) “triste” (l.10).

15. CEBRASPE - 2019 - CGE-CE - Auditor de Controle Interno -
Governamental
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Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos do texto CB1A1-I, poderia ser
inserida uma vírgula logo após

A) “construções” (l.3).

B) “música” (l.16).

C) “azul” (l.17).

D) “porta” (l.23).

E) “triste” (l.10).

15. CEBRASPE - 2019 - CGE-CE - Auditor de Controle Interno -
Governamental

#ANOTAAÍ
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DICA 6

Atenção ao principais casos de emprego da vírgula!

VÍRGULA PROIBIDA EM SVC → Clara ganhou um presente.

DESLOCAMENTO DE ADJUNTOS E ORAÇÕES ADVERBIAIS →
Naquela manhã, Clara ganhou um presente./ Embora não
fosse seu aniversário, Clara ganhou um presente.

ORAÇÕES ADJETIVAS EXPLICATIVAS → O atleta, que é bom,
não para de treinar.

REESCRITA DE FRASES E PARÁGRAFOS 
DO TEXTO

Prof. Adriana Figueiredo
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Assinale a opção que apresenta uma proposta de reescrita que seja
gramaticalmente correta e mantenha o sentido do seguinte trecho do último
parágrafo do texto 1A1-I: “Ocorresse isso, me daria por satisfeito”.

A) Quando isso acontece, estarei satisfeito.

B) Assim que isso acontessa, ficarei satisfeito.

C) Se isso acontecesse, eu me consideraria satisfeito.

D) Enquanto isso acontecer, eu continuarei satisfeito.

E) Mesmo que isso acontecesse, estaria satisfeito.

16. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas
por Telefone

Profª Adriana Figueiredo

Assinale a opção que apresenta uma proposta de reescrita que seja
gramaticalmente correta e mantenha o sentido do seguinte trecho do último
parágrafo do texto 1A1-I: “Ocorresse isso, me daria por satisfeito”.

A) Quando isso acontece, estarei satisfeito.

B) Assim que isso acontessa, ficarei satisfeito.

C) Se isso acontecesse, eu me consideraria satisfeito.

D) Enquanto isso acontecer, eu continuarei satisfeito.

E) Mesmo que isso acontecesse, estaria satisfeito.
Profª Adriana Figueiredo

16. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas
por Telefone
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Profª Adriana Figueiredo

#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo
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DICA 06
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CESPE - AFRE (SEFAZ CE)/2021
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CESPE - Auditor Fiscal (SEFAZ CE)/Jurídico/2021

CESPE - Auditor Fiscal (SEFAZ CE)/Jurídico/2021
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CESPE – AFRE/SEFAZ AL/2021
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Primeira República (1989-1930)
► O café foi o produto que mais impulsionou a economia brasileira desde

meados do século XIX até a década de 1930.

► O setor cafeeiro assumiu um papel fundamental na determinação dos ciclos
econômicos da economia como um todo, afetando a receita de divisas, a renda
interna e a arrecadação fiscal. Nas três primeiras décadas do século XX, o
comportamento da economia brasileira esteve ligado ao desempenho de seu
Balanço de Pagamentos (BP).

► A expansão da economia cafeeira demandou aumento da força de trabalho na
região, que à época era composta basicamente de escravos, inicialmente
deslocando esses trabalhadores do norte para o sul do país, e, posteriormente,
o aumento da imigração de trabalhadores europeus, caracterizando dois
fortes movimentos demográficos.

Primeira República (1989-1930)
► Com a Proclamação da República no Brasil, em 1889, apesar da mudança

no regime político, os alicerces econômicos do país não se alteraram. Ou
seja, continuaria caracterizado o sistema colonial.

► Durante a Primeira República, três momentos são considerados cruciais na
estrutura produtiva do Brasil. São eles:
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Primeira República (1989-1930)
A Crise do Encilhamento: junto ao desenvolvimento da economia cafeeira
e das mudanças político-econômicas do período, uma grande mudança
ocorreu: o fim da escravidão no Brasil.

• Nesse sentido, o Ministro da Fazenda da República, Rui Barbosa,
adotou um conjunto de medidas, buscando tornar a oferta
monetária compatível com a nova realidade econômica do país.
Estas medidas ficaram conhecidas popularmente como política
do Encilhamento.

 Através das medidas adotadas pela política do Encilhamento, a
oferta de moeda cresceu rapidamente no país, trazendo
consequências desastrosas, como:

 Falência de estabelecimentos bancários e de empresas.
 Desequilíbrios no Balanço de Pagamentos e desvalorização
cambial.

 Inflação.

Primeira República (1989-1930)
A Primeira Guerra Mundial: a economia não tardou a apresentar problemas
resultantes do favorecimento do café sobre os demais produtos para exportação.

 Em 1913, o país sentiu o efeito das baixas cotações do café, apresentando
problemas no Balanço de Pagamentos e entrando em recessão antes da
Primeira Guerra Mundial.

 A recessão foi agravada com a Guerra, que diminuiu também as importações
brasileiras, deteriorando a situação fiscal do governo, uma vez que houve
queda de receita tanto do imposto de importação quanto de exportação.

Pós-Guerra e a Grande Depressão de 1929: a economia brasileira apresentou
oscilações, apresentando períodos de prosperidade e outros de recessão.

 A grande depressão de 1929 trouxe severas consequências para a economia
brasileira, na medida em que houve redução significativa dos preços de
exportação e interrupção do influxo de capitais estrangeiros.

 Em setembro daquele ano, o Brasil decretou moratória e suspendeu os
pagamentos relativos à dívida pública externa.
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Primeira República (1989-1930)
► A Política de Valorização do Café:

o No convênio celebrado em Taubaté, em fevereiro de 1906,
definiram-se as bases do que se denominou Política de
Valorização do Café. Segundo Celso Furtado, essa política
constituiu uma intervenção governamental no mercado de café
para, mediante a compra de excedentes, restabelecer-se o
equilíbrio entre oferta e procura.

o Um efeito negativo dos programas de valorização do café foi a
manutenção de preços artificialmente altos, como decorrência
dos esquemas de valorização. Isso impediu, no longo prazo, a
saída de recursos daquele setor e diversificação da atividade
econômica no país – inclusive no sentido da industrialização.

1930-1945: Crise de 29 e Era Vargas
► A Crise de 1929 abalou a economia mundial e as relações comerciais

entre países, levando-os a passar por redução no volume de transações
internacionais. Teve início o declínio da economia agroexportadora,
fundada no café;

► De acordo com Celso Furtado, as políticas econômicas adotadas no início
dos anos 1930, utilizaram-se da política fiscal de aumento dos gastos para
estimular a demanda agregada;

► O Governo Provisório (1930-34) comprava estoques enormes de café e
depois os destruía, a fim de bancar o preço do produto;

► Como a demanda por café era bastante inelástica, essa política de redução
da oferta de café provocava aumento nos preços internacionais
proporcionalmente maior em relação à redução do volume, além de a
tributação onerar mais os consumidores (inelásticos) do que os produtores;
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1930-1945: Crise de 29 e Era Vargas
► Governo Constitucional da Era Vargas [1934 - 1937]:

o No sentido econômico, o rígido controle cambial, que havia sido
instituído em decorrência do esgotamento das reservas e do aumento
da taxa de câmbio, foi atenuado no segundo semestre de 1934.

o Nos anos iniciais da década de 30 a estrutura das exportações
manteve-se inalterada, mas a partir de 1934 a importância das
exportações de café declinou, resultado da queda dos preços de café.

1930-1945: Crise de 29 e Era Vargas
► Estado Novo [1937 - 1945]:

o Segundo Getúlio Vargas, o regime tinha como objetivo "reajustar o
organismo político às necessidades econômicas do país";

o Até o início da década de 1930, a estrutura econômica brasileira era
focada no modelo primário-exportador. Diante da pressão de uma
redução drástica na capacidade de importar e com objetivos de
nacionalização da economia, Getúlio Vargas deu início ao PSI -
Processo de Substituição de Importações:

o A ideia do PSI era superar as restrições externas por meio da produção
doméstica de bens anteriormente importados. Ainda, buscava-se
tornar a matriz de exportações mais diversificada, reduzindo a
dependência da balança comercial de bens primários;
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1930-1945: Crise de 29 e Era Vargas
o O PSI tinha como característica uma industrialização fechada por dois

motivos:
 Era voltada para dentro, isto é, visava ao atendimento do mercado

interno. Não tinha qualquer objetivo de exportar;
 Dependia em boa parte de medidas que a salvaguardassem da

concorrência externa (elevação de tarifas de importação, desvalorização
cambial etc.).

Dutra e Vargas (1945-1954)
▶ No início do Governo Dutra, houve uma “ilusão de divisas” das autoridades do

Brasil.
▶ O governo brasileiro se julgava credor dos Estados Unidos, devido à colaboração

oferecida durante a Segunda Guerra Mundial, acreditando que uma política
liberal de câmbio seria capaz de atrair fluxos significativos de investimentos
diretos estrangeiros.

▶ A ilusão durou pouco, e logo em 1947, o governo reverteu tudo: instituiu
controles cambiais e restrição às importações.

▶ Foi criado o Plano Salte, na tentativa de coordenar os gastos públicos visando os
setores de saúde, alimentação, transporte e energia. O plano fracassou
rapidamente.

▶ O segundo governo de Vargas (1951) buscava controlar a inflação e as contas
públicas, para depois tomar medidas para o desenvolvimento do país: com
destaque para investimentos nas áreas de energia e transportes.
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Dutra e Vargas (1945-1954)
▶ Entre 1951 e 1952, tudo ia bem. A valorização do café favorecia superávits na

balança comercial e a política cambial continuava fixa e sobrevalorizada. A
inflação era controlada pela combinação de políticas fiscal e monetária
contracionistas.

▶ Mas já em 1952 o país entra numa crise cambial e atrasa seus pagamentos aos
credores internacionais, pois ficou sem divisas em moeda forte. As relações do
CMBEU se deterioraram, e os fluxos de investimentos americanos cessaram.

▶ Em 1953, o governo instituiu um regime cambial com taxas múltiplas, cujo
objetivo era incentivar as exportações e frear as importações, pois o país estava
sem divisas e ainda tinha de continuar combatendo a inflação.

Dutra e Vargas (1945-1954)
▶ O insucesso de reequilibrar as contas levou o governo a financiar seus

gastos por meio da emissão de moeda em uma política monetária
expansionista o que, claro, resultou em aceleração inflacionária.

▶ Em 1954 Vargas toma uma decisão extrema para tentar se salvar do grande
desgaste político que vinha acumulando: dobrar o salário-mínimo.
Terminam o Governo e a vida de Vargas.
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Governo Jânio Quadros (1961)
▶ O breve mandato de Jânio Quadros foi marcado por medidas econômicas

ortodoxas, como a contração das políticas monetárias e fiscal e a desvalorização
cambial, com a intenção de reverter os déficits em transações correntes
herdados.

▶ As medidas adotadas pelo governo Jânio Quadros permitiram o
reescalonamento da dívida externa brasileira e a obtenção de novos
empréstimos externos.

▶ Apesar do objetivo inicial de combater a inflação e recuperar o crédito externo,
seus efeitos foram minimizados pela renúncia de Jânio Quadros em agosto de
1961. Quem assume é seu vice: João Goulart.

Governo João Goulart (1961-1964)
▶ O Governo “Jango” foi marcado pelo Plano Trienal, cujo objetivo era conciliar o

crescimento econômico com reformas sociais e combate à inflação. O cenário da
economia era de desaceleração da taxa de crescimento econômico junto ao
agravamento do processo inflacionário;

▶ Ao final do governo João Goulart, a economia brasileira estava em uma situação
de descontrole:

▶ Desequilíbrio das contas públicas e das emissões monetárias, resultando em
aceleração da inflação, bem como desequilíbrios do balanço de pagamentos.

▶ Desaceleração da atividade econômica, instabilidade política e deposição do
governo João Goulart, o que fez o regime militar se estabelecer no país.
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PAEG (1964-1967)
▶ O governo militar Castelo Branco assumiu uma economia em estagflação.
▶ Diagnosticou como causas da inflação o déficit público, a expansão do

crédito às empresas e os reajustes salariais.
▶ Não se comprometeu a acabar com a inflação de uma vez, e sim atenuá-la

gradualmente ao longo de três anos.
▶ Contemplou importantes reformas estruturais, com a criação do Banco

Central do Brasil (BCB). Também foi conduzida uma ampla reforma
tributária.

▶ No mercado externo, o PAEG desfrutou de condições favoráveis.

II PND E Choques do Petróleo (1973-1979)
▶ O Fim do Acordo de Bretton Woods causou um forte desequilíbrio no

mercado cambial mundial.

▶ O Primeiro Choque do Petróleo configurou um expressivo choque negativo
de oferta.

▶ O choque do petróleo refletiu na piora da balança comercial, com resultados
negativos sobre a conta de transações correntes do balanço de pagamentos
como um todo.

▶ O outro reflexo se deu exatamente sobre a inflação, que, a partir de 1974,
passou a se acelerar em relação aos patamares do período anterior, o
milagre econômico.
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II PND E Choques do Petróleo (1973-1979)
▶ Substituição de importações nos setores de bens de capital e de insumos

básicos para a indústria.
▶ Aceleração dos investimentos em prospecção de petróleo.
▶ Elevação da capacidade geradora de energia elétrica, buscando viabilizar a

expansão da produção de bens com elevado conteúdo energético.
▶ Forte crescimento dos investimentos governamentais, com a manutenção

da carga tributária e superávits primários nas contas públicas.
▶ A execução do II PND foi acompanhada pela quase triplicação da dívida

externa bruta entre 1974 e 1979. As causas do endividamento externo foram
os próprios projetos do II PND, que exigiam grandes aportes de capital e
longo prazo de maturação.

Crise da Dívida (1980-1984)
▶ No final de 1980, os credores internacionais começaram a desconfiar da

capacidade do Brasil de honrar suas obrigações, e o fluxo de investimentos no
país começou a cessar. O desequilíbrio nas transações correntes não pôde
mais ser financiado pela conta de capitais superavitária.

▶ O Brasil precisaria achar outra forma para pagar a dívida, com o agravante
dos juros internacionais altos em resposta ao Segundo Choque do Petróleo
em 1979.

▶ Para manter a credibilidade, o governo brasileiro decidiu promover um ajuste
voluntário ortodoxo de suas contas, com destaque para reequilibrar o balanço
de pagamentos por meio da balança comercial, ou seja, buscava-se ampliar as
exportações e diminuir as importações.
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Crise da Dívida (1980-1984)
▶ A balança comercial volta a ser deficitária em 1982, e o PIB cresceu apenas

0,8%. A decretação de moratória do México sobre sua dívida externa em
agosto de 1982 foi o golpe final para cessarem os recursos para os
emergentes, por medo de contágio - e o fim do modelo brasileiro de
crescimento por endividamento.

▶ Em 1983 e 1984 o Brasil teve de assinar uma série de entendimentos com o
FMI, e o período foi marcado pela perda de autonomia do país na condução
da política econômica.

▶ A política baseava-se em contenção da demanda e estímulo das
exportações.

Crise da Dívida (1980-1984)
▶ O estímulo das exportações dar-se-ia pela desvalorização cambial, elevação

dos derivados do petróleo e estímulo à competitividade da indústria
nacional, por meio de subsídios e controle de preços públicos.

▶ A redução da demanda agregada se daria pela redução do déficit público,
aumento dos juros internos e redução dos salários reais, subindexando-os.

▶ Essa política resultou em recessão em 1981 e 1983, com crescimento
inexpressivo em 1982, bem como aumento do desemprego;

▶ O ciclo recessivo foi interrompido em 1984, quando o retorno do
crescimento mundial permitiu também o fim da crise da dívida externa e o
retorno ao crescimento. Pode-se concluir que a dívida foi internalizada.
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Governo Sarney (1985-1990)
Plano Cruzado
▶ O plano pretendia, através do congelamento de preços, salários e câmbio,

acabar com a inflação inercial.
▶ O país acumulou déficits na balança comercial que consumiram suas

reservas internacionais. Em 1987, o Brasil decretou moratória de sua dívida
externa.

▶ Veio tudo de uma vez: fim tardio do congelamento dos preços, acionamento
do gatilho salarial e uma inflação fortalecida.

▶ Fim da Conta Movimento: sua extinção em 1986 certamente trouxe maior
transparência e reduziu as possibilidades de descontrole orçamentário.

Governo Sarney (1985-1990)
Plano Bresser
▶ O diagnóstico atribuía a inflação à sua própria inércia e também ao excesso

de demanda.
▶ O Plano Bresser usou congelamento em três fases: congelamento por 90

dias, flexibilização (reajustes mensais pelo IPC dos três meses anteriores,
com o intuito de fazer baixar a inflação) e liberação de preços.

▶ Para reduzir os desequilíbrios distributivos decorrentes do congelamento de
preços, o Plano Bresser instituiu a Unidade de Referência de Preços (URP),
que foi um indexador criado para corrigir salários e fornecer teto de preços
em linha com a política de congelamento (em três fases) do Plano.
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Governo Sarney (1985-1990)
Plano Verão
▶ O Plano Verão é um “Plano Cruzado mais radical”, baseado em

congelamento de preços, por prazo indefinido.
▶ O ajuste fiscal prometido nunca foi realizado.
▶ A inflação cai no começo, mas já acelerava após poucos meses.
▶ Ninguém mais acreditava no governo e, como esperavam o

descongelamento a qualquer momento, as pessoas antecipavam o
consumo, gerando pressão de demanda e mais inflação.

Planos Collor I e II (1990)
▶ No começo dos anos 80, o Brasil havia convertido a dívida externa em

dívida interna, e desde então ela só cresceu. Além de crescer, os prazos
para pagamento da dívida ficaram cada vez menores.

▶ O Plano Collor incluía ainda uma nova reforma monetária, que trouxe de
volta o cruzeiro, mas dessa vez turbinado e em paridade 1/1 com o
cruzado novo.

▶ O congelamento de preços e salários ocorreu no começo do plano, mas
logo passariam a ser reajustados pela inflação esperada. O plano ainda
combateu a sonegação fiscal e adotou um regime de câmbio flutuante.
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Planos Collor I e II (1990)
▶ O Plano Collor I recebeu muitas críticas. O bloqueio dos ativos foi

considerado uma medida inaceitável que, acreditava-se, implicaria na
redução da confiança dos poupadores e redução dos investimentos
privados.

▶ É criado o Plano Collor II, que pretendia promover a racionalização
dos gastos na administração pública e modernizar o parque industrial
brasileiro, proporcionando menores custos aos produtores e, assim,
aumentando a oferta. Também sem sucesso.

▶ A renúncia do Presidente Collor em 1992 não configurou ameaça à
estabilidade das instituições. Começava a gestação do plano que iria,
finalmente, estabilizar a economia brasileira.

Plano Real e FHC (1994-2001)
▶ O Plano Collor I recebeu muitas críticas. O bloqueio dos ativos foi

considerado uma medida inaceitável que, acreditava-se, implicaria na
redução da confiança dos poupadores e redução dos investimentos
privados.

▶ É criado o Plano Collor II, que pretendia promover a racionalização dos
gastos na administração pública e modernizar o parque industrial
brasileiro, proporcionando menores custos aos produtores e, assim,
aumentando a oferta. Também sem sucesso.

▶ A renúncia do Presidente Collor em 1992 não configurou ameaça à
estabilidade das instituições. Começava a gestação do plano que iria,
finalmente, estabilizar a economia brasileira.
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Plano Real e FHC (1994-2001)
▶ Quando a economia estivesse acostumada com a URV e o saudável hábito

de não ajustar os benditos preços a todo momento, a URV sairia de cena.
Reforma Monetária: o Real
▶ Em jul/94, entrava em cena a nova moeda, o Real. Para proteger o valor

de compra da nova moeda, adotou-se a âncora cambial, que consistiu na
fixação da paridade entre o real e o dólar de um para um, pois a taxa de
câmbio é um importante sinalizador de inflação;

▶ Se a moeda doméstica perde valor, é sinal de que o poder de compra está
sendo perdido. Com o câmbio fixo, essa percepção era eliminada,
controlando as expectativas inflacionárias.

Plano Real e FHC (1994-2001)
Economia Pós-Estabilização Monetária:
▶ O Plano Real foi bem-sucedido no combate à inflação, que era de 45% ao

mês em junho de 1994 e chegou a 1,7% ao ano, em 1998;
▶ As crises do México, da Ásia e da Rússia obrigaram o governo a elevar a

taxa de juros para evitar a fuga de capitais, deprimindo a demanda
interna:

▶ A estratégia de uso de âncora cambial e de juros elevados para conter a
inflação resultou em piora do endividamento externo, em um quadro de
ampla liquidez internacional. Os juros altos, combinados ao baixo
crescimento da economia, resultaram numa dinâmica perversa para a
dívida pública.
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Plano Real e FHC (1994-2001)
As reformas dos anos FHC
▶ Controle da inflação
▶ Privatizações.
▶ Fim dos monopólios estatais nos setores de petróleo e telecomunicações.
▶ Mudança no tratamento do capital estrangeiro.
▶ Saneamento do sistema financeiro.
▶ Reforma (parcial) da Previdência Social.
▶ Renegociação das dívidas estaduais.
▶ Aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
▶ Ajuste fiscal, a partir de 1999.
▶ Criação de agências reguladoras de serviços de utilidade pública.
▶ Estabelecimento do sistema de metas de inflação.

Governo Lula (2003-2011)
Candidatura e eleição
▶ Com a posse de Lula, havia temor no mercado. A “Carta ao Povo Brasileiro”

declarava que Lula se comprometia a “preservar o superávit primário o
quanto for necessário para impedir que a dívida interna aumente e destrua
a confiança na capacidade do governo de honrar os seus compromissos.”,
servindo para acalmar os mercados.

Primeiras medidas econômicas
▶ Uma das medidas mais marcantes foi o aumento da meta de superávit

primário de 3,75 para 4,25% do PIB no período 2003-2006, determinando
os cortes de gastos públicos necessários para tal.

▶ Cabe destacar ainda as propostas de reforma da previdência e tributária,
enviadas ao Congresso ainda em 2003.
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Governo Lula (2003-2011)
A economia durante o governo de Lula (2003-2010)
▶ Dívida pública tornou-se menos indexada à taxa de câmbio, com ganho de

participação de indexadores relacionados às taxas de juros internas.
▶ Dívida externa cresceu em relação ao PIB apenas entre 2007-2008 e 2009-2010,

com forte queda em todos os demais anos e no período como um todo.
▶ Reservas internacionais cresceram: de 37,83 para 288,58 bilhões de dólares

entre 2002 e 2010.
Redução da Desigualdade
▶ As camadas sociais mais pobres viram sua renda crescer de forma mais rápida do

que o restante da população.
▶ A expansão do crédito contribuiu para o acesso a bens de maior valor, o que

contribuiu para a formalização e para a redução da desigualdade.

Governo Lula (2003-2011)
O PAC: Programa de Aceleração do Crescimento
▶ O PAC foi lançado em janeiro de 2007, como um programa do

governo que englobava uma série de medidas econômicas a serem
tomadas nos quatro anos seguintes, sendo composto por cinco
blocos:

I. Melhoria da infraestrutura.
II. Estímulo do crédito e financiamento.
III. Melhoria do marco regulatório ambiental.
IV. Desoneração tributária.
V. Medidas fiscais de longo prazo.
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Crise do Subprime (2008)
▶ Há certo consenso de que os efeitos da crise de 2008 foram relativamente baixos

no Brasil. O PIB apresentou crescimento positivo em 2008, de 4,2%. Apenas em
2009 houve queda: de 1,9%.

▶ A economia brasileira encontrava-se numa posição bem mais confortável para
enfrentar essa tempestade mundial do que em crises anteriores, como em 1980 e
1990.

▶ A saída de recursos internacionais se deu muito mais em razão da necessidade que
os investidores tinham de cobrir suas perdas em outros mercados do que por
conta de pessimismo com a economia brasileira.

▶ O Banco Central permaneceu atento à liquidez no sistema bancário, tendo
liberado dezenas de bilhões de reais dos depósitos compulsórios, especialmente
para os bancos médios e pequenos, preferindo dessa forma irrigar o sistema
bancário, em vez de reduzir a taxa Selic.

Governo Dilma (2011-2016)
▶ Lula encerrou seu governo com índice alto de aprovação, índices de

desemprego baixos e o país crescendo 7,5% em seu último ano de
mandato.

▶ Esse sucesso contribuiu para a eleição de Dilma Rousseff, além de
explicar o otimismo que vigorava em relação aos rumos do Brasil, como
se estivéssemos diante de um novo “Milagre Econômico”.

▶ Contudo, o cenário em 2010 apresentava indícios de que a bonança não
poderia durar para sempre, apesar do otimismo quase eufórico que
imperava no país, e no exterior.
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Governo Dilma (2011-2016)
▶ Do ponto de vista conjuntural, a economia emitia sinais clássicos de

superaquecimento, ou seja, os níveis de ocupação da indústria eram muito
altos em 2010.

▶ O mercado de trabalho também apresentava sinais de “esgotamento”. O
alto nível de emprego torna difícil a busca por mão-de-obra, levando as
empresas a praticar salários reais superiores aos níveis de produtividade.

▶ Com isso, após cinco anos nos quais a inflação, medida pelo IPCA, tinha
registrado média de 4,7% a.a., próxima da meta de 4,5%, a taxa atingiu
5,9% em 2010, aproximando-se do teto da “banda de tolerância” daquele
ano.

Governo Dilma (2011-2016)
Políticas Sociais no Governo Dilma
▶ Em 2011, o Plano “Brasil Sem Miséria” buscava superar a extrema

pobreza até 2014. Para combinar ações de transferência de renda,
inclusão no mercado e acesso a serviços públicos, o plano
contemplava um enorme levantamento para “mapear a fome” no
país.

▶ Pode-se dizer que o plano alcançou importantes avanços, pois o país
saiu do chamado “Mapa da Fome” já em 2014.
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Governo Dilma (2011-2016)
Fim de um ciclo e recessão econômica
▶ O primeiro mandato de Dilma ficou marcado pela desoneração

tributária de alguns setores industriais, com destaque para os bens
duráveis. Contudo, essa medida comprometeu as receitas primárias do
governo, especialmente diante da desaceleração do crescimento do PIB.

▶ No final de 2014, a inflação encontrava-se perto do teto da meta e as
expectativas completamente comprometidas. Nesse contexto, o
governo sofreu fortes críticas no sentido de ter abandonado o tripé
econômico (câmbio flexível, metas de inflação e superávits primários),
diante da política de valorização da taxa de câmbio e de redução dos
juros – algo que, oficialmente, negava.

Economia Internacional
Balanço de Pagamentos, Câmbio, IS-LM-BP, Modelos de Comércio, 
Instrumentos de Política Comercial.

Prof. Celso Natale
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Balanço de Pagamentos
Balança comercial

Exportação, Importação
Serviços

Manufatura, Transportes, Viagens, Financeiros.
Renda Primária

Salários, Rendas de investimentos.
Renda secundária

Transferências correntes

Conta Capital (receitas e despesas)
Ativos não financeiros não produzidos, transf. Capital

Conta Financeira
Investimentos diretos, em carteira, derivativos.
Ativos de reserva

Erros e Omissões

Registro sistemático das 
transações entre 
residentes e não 

residentes de um país 
durante determinado 

período de tempo.

Balanço de Pagamentos
 O Balanço de Pagamentos é divido em três grandes contas e uma “conta de chegada”: erros e

omissões.
 Conta-Corrente (transações correntes): registra o comércio de bens e serviços, as rendas de

fatores de produção e as transferências unilaterais.
 Conta de Capital: registra as transferências de ativos tangíveis ou intangíveis. Apenas capitais

autônomos.
 A Conta Financeira e a Conta de Capital são chamadas “contas de capitais”, e incluem os

denominados capitais autônomos e capitais compensatórios.
 Capitais autônomos incluem os ativos não financeiros não produzidos, as transferências de

capital, os investimentos diretos, os investimentos em carteira, os derivativos e outros
investimentos (como empréstimos e investimentos em moeda).

 Capitais compensatórios são os movimentos de capital que são precipuamente utilizados para
financiar o balanço de pagamentos do país em questão, quando este é deficitário, ou do resto
mundo, caso contrário.
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Balanço de Pagamentos
 Conta Financeira: registra o fluxo de capitais autônomos e

compensatórios.
 Erros e Omissões: é a conta de chegada usada para que os valores

“fechem”, eliminando discrepâncias entre as transações registradas
nas outras contas e a variação efetivamente observada nas reservas
internacionais.

 O saldo em transações correntes do BP, com sinal invertido, é igual à
variação da poupança externa naquele período considerado.

 O saldo do BP representa a variação de ativos de reservas.

Câmbio
 A taxa de câmbio nominal é o preço da moeda estrangeira medida em

moeda nacional.
 Isso se adotarmos a convenção do incerto, como fazem países cuja

moeda não é considerada forte (como o Brasil).
 Sendo assim, aumento da taxa, desvalorização da taxa e depreciação

da taxa são termos para quando a moeda nacional passa a valer
menos, enquanto queda da taxa, valorização da taxa e apreciação da
taxa significam o oposto.

 A taxa de câmbio real é o preço relativo dos bens de dois países.

 ereal=
e X P∗

P
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Câmbio
 Termos de troca podem ser entendidos como: TDT= VX

VM
 Paridade de poder de compra (PPC) ocorre quando uma unidade da moeda

nacional é capaz de comprar a mesma quantidade de bens no país ou no
exterior.

 Segunda a Lei do Preço Único, um item produzido de determinada maneira
em um país necessariamente deverá ter o mesmo preço que outro bem
produzido de maneira idêntica em outro país.

 A PPC não se verifica, principalmente, por causa de bens não
comercializáveis e tributos.

Câmbio
 Um regime cambial é a atuação (ou não) do governo no câmbio.

 Sob câmbio fixo, o governo determina a taxa e o Banco Central a
persegue. A vantagem é a previsibilidade, mas precisa de amplas
reservas e a política monetária torna-se passiva.

 No câmbio flutuante, o governo e o Banco Central não intervêm. A
vantagem é o equilíbrio do Balanço de Pagamentos.

 Outros regimes são: bandas cambiais, flutuação administrada, conselho
de moeda.
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IS-LM-BP
Hipótese Política Variável Câmbio fixo Câmbio Flexível

Perfeita mobilidade 
de capital

Política monetária 
expansionista

Renda - ↑
Juros - -

Política fiscal 
expansionista

Renda ↑ -
Juros - -

Sem mobilidade de 
capital

Política monetária 
expansionista

Renda - ↑
Juros - -

Política fiscal 
expansionista

Renda - ↑
Juros ↑ ↑

Mobilidade 
imperfeita de capital

Política monetária 
expansionista

Renda - ↑
Juros - ↓

Política fiscal 
expansionista

Renda ↑ ↑
Juros ↑ ↑

OBRIGADO
Prof. Celso Natale
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Direito Penal
Profa. Priscila Silveira

 Lei Penal no tempo – Art. 2º do CP

Regra: aplica-se a lei vigente na época dos fatos. Exceção: a extra-
atividade da norma.

 Art. 2º, Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo
favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos
por sentença condenatória transitada em julgado.

 TEMPO DO CRIME (art. 4º): Teoria da atividade.

 Crime permanente e crime continuado: Súmula 711 do STF

Aplicação da Lei Penal (Art. 1º ao 12 do CP)
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 Artigo 5º do CP: Princípio da territorialidade temperada.

 LUGAR DO CRIME (art. 6º): Teoria da ubiquidade.

 Exceção – Princípio da extraterritorialidade (art. 7º, CP)

Lei Penal no espaço 

Ex
tr

at
er

rit
or

ia
lid

ad
e

Ex
tr

at
er

rit
or

ia
lid

ad
e

incondicionadaincondicionada Art. 7º, I, §1º, CP. Art. 7º, I, §1º, CP. 

condicionadacondicionada Art. 7º, II, §2º, CP. Art. 7º, II, §2º, CP. 

hipercondicionadahipercondicionada Art. 7º, §3º, CP. Art. 7º, §3º, CP. 

Conceito Analítico de crime

Cr
im

e

Fato típico

Antijurídico
(Ilícito)

Culpável
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 FALSIDADE DE TÍTULOS E OUTROS PAPÉIS PÚBLICOS

 Falsificação de papéis públicos: Art. 293 do CP (especialmente inciso I)

 Petrechos de falsificação: Art. 294 do CP .

 Aumento de pena: Art. 295 - Se o agente é funcionário público, e
comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de
sexta parte.

SEFAZ-AL
Prof.ª Priscila Silveira

CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

 FALSIDADE DOCUMENTAL

 Falsificação do selo ou sinal público: Art. 296 CP.

• Incorre nas mesmas penas quem: faz uso, utiliza indevidamente ou
altera, falsifica ou faz uso (§1º)

• Funcionário Público- aumento da pena 1/6 (§2º)

CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA
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 DIFERENÇAS ENTRE OS CRIMES:

 Falsificação de documento público: Art. 297 CP.

 Falsificação de documento particular: Art. 298 CP.

 Fraudes em certames de interesse público: Art. 311-A CP.

CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

 CRIMES COMETIDOS PELO FUNCIONÁRIO PÚBLICO (Arts. 312 a 327 CP)

 Conceito de Funcionário Público: art. 327 do CP.

 ATENÇÃO AOS EQUIPARADOS NO §1º.

 AUMENTO DE PENA: 1/3 nas hipóteses do §2º.

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
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 Peculato: Art. 312 do CP (APROPRIAÇÃO/DESVIO/FURTO)

o Forma culposa: §2º

o Ext. Punibilidade ou Diminuição da pena: §3º.

 Peculato mediante erro de outrem: Art. 313 CP (ESTELIONATO).

 Inserção de dados falsos em sistema de informações: Art. 313 A CP
(ELETRÔNICO)

CRIMES COMETIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS

CRIMES COMETIDOS PELO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO

 Concussão: art. 316 do CP- EXIGIR.

 Excesso de exação: Art. 316, §1º, do CP- COBRA TRIBUTO QUE SABE OU
DEVERIA SABER INDEVIDO OU SENDO DEVIDO EMPREGA MEIO VEXATÓRIO
OU GRAVOSO.

 Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu
indevidamente para recolher aos cofres públicos.
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CRIMES COMETIDOS PELO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO
 CORRUPÇÃO PASSIVA: art. 317 do CP- SOLICITAR, RECEBER OU ACEITAR

o AUMENTO DE PENA: §1º - Se em razão da vantagem ou promessa, retarda ou
deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.

o CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA: §2º- Se o funcionário pratica, deixa de
praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo
a pedido ou influência de outrem.

 PREVARICAÇÃO: art. 319 CP- Retardar ou deixar de praticar, indevidamente,
ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer
interesse ou sentimento pessoal.

CRIMES COMETIDOS PELO PARTICULAR

 Resistência: Art. 329 do CP. Opor-se à execução de ato legal, mediante
violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem
lhe esteja prestando auxílio.

-Se em razão da oposição o ato não se executa: qualifica (§1º).
-Se resulta violência, responderá por ela (§2º).

 Desobediência: Art. 330 do CP. Desobedecer a ordem legal de funcionário
público.

 Desacato: Art. 331 do CP.
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SEFAZ-AL
Prof.ª Priscila Silveira

CRIMES COMETIDOS PELO PARTICULAR

 Tráfico de influência: art. 332 CP. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou
para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em
ato praticado por funcionário público no exercício da função.

o Aumento de pena: 1/2 se alega ou insinua que a vantagem é também
destinada ao funcionário.

 Descaminho: Art.334 CP.

 Contrabando: ART. 334-A CP.

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

 LEI 8.137/1900

 Dos crimes praticados por particulares:

 Artigos 1º: Suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório.

 Artigo 2º: Constitui crime da mesma natureza, mas com pena
menor.
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CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

 Dos crimes praticados por funcionários públicos: Artigo 3º.
(Princípio da especialidade)

 Art. 3º, I da Lei 8.137/90 X Extravio de livro ou documento (art.
314 do CP)

 Art. 3º, II, da Lei 8.137/90 X Concussão (art. 316 do CP) e
Corrupção Passiva (317 do CP)

 art. 3º, III, da Lei 8.137/90 X Advocacia administrativa (art. 321 do
CP)

OBRIGADA!
Professora Priscila Silveira

@profpriscilasilveira
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Administração Pública

Profa. Elisabete Moreira

01. (CESPE) Com relação a governança, governabilidade e accountability, julgue 
o item subsecutivo.
a) Governabilidade refere-se tanto à gestão de instituições governamentais
quanto a mecanismos formais não governamentais e seus efeitos sobre a
conduta das pessoas.
b) Accountability refere-se aos mecanismos disponíveis para a prestação de
contas das ações realizadas em nome de políticas públicas.
c) O controle da atividade dos políticos e dos governos exercida pelos cidadãos
por meio de voto constitui um mecanismo de accountability horizontal.
d) Accountability consiste no processo de avaliação e responsabilização
permanente dos agentes públicos eleitos pela população, e não se aplica aos
demais agentes públicos.

Administração Pública
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02. (CESPE) A respeito de administração, pública marque a alternativa correta
a) Nos órgãos públicos, os avanços da tecnologia da informação representam
vantagens para o atendimento público ao possibilitar a centralização das
decisões e a descentralização dos controles sobre os serviços prestados
b) Em função da evolução da administração pública brasileira, a visão
globalizada da gestão deve prevalecer sobre uma visão analítica
c) A reforma do aparelho do Estado inclui a dimensão institucional-legal, que
visa ampliar a autonomia e introduzir três novas formas de responsabilização
dos gestores: administração por resultados, competição administrada por
excelência e controle social.
d) accountability vertical inclui a existência de freios e contrapesos que
permitem a mútua fiscalização entre poderes

Administração Pública

03. (CESPE) A respeito da trajetória da administração pública brasileira, julgue
os itens seguintes.
I) Em 1992, lançou-se no Brasil a promoção do empreendedorismo 
governamental, que previa a atuação empresarial do Estado como estratégia 
para auferir lucros e aumentar o patrimônio do Tesouro Nacional.
II) No Brasil, a nova administração pública iniciou-se com a proposta de
redução do tamanho do Estado e migrou para a proposta de reforma das
instituições.
III) Entre meados do século XIX até 1930, período antecedente ao governo de
Getúlio Vargas, a administração pública brasileira apresentava-se notoriamente
patrimonialista, com Estado oligárquico e uma sociedade mercantil e senhorial.

Administração Pública
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Assinale a opção correta.

a)Apenas o item II está certo.
b)Apenas o item III está certo.
c)Apenas os itens I e II estão certos.
d)Apenas os itens II e III estão certos.

Administração Pública

04. (CESPE) No que se refere à evolução do modelo de administração pública
racional-legal para o paradigma pós-burocrático e ao Estado do bem-estar
social, aponte a alternativa correta.
a) O controle social é aquele exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do
Tribunal de Contas da União.
b) As mudanças de gestão na alta administração de empresas públicas e
privadas são frequentes e caracterizam uma descontinuidade que dificulta a
execução do planejamento e das ações de longo prazo.
c) Segundo a Estratégia de Governança Digital do governo federal, serviço
público digital é o serviço público cuja prestação ocorre por meio eletrônico,
sem necessidade de atendimento presencial.
d) A existência de consórcios intermunicipais de saúde se estrutura como um
processo vertical de cooperação, uma vez que envolve instituições que estão
no mesmo plano ou nível organizacional.

Administração Pública
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05. (CESPE) Julgue o item a seguir, a respeito de governabilidade e governança
e mudanças institucionais no âmbito do Estado, marque a alternativa correta.
a) Governabilidade refere-se ao conjunto de elementos que determinam a
capacidade de gestão da administração pública, baseando-se, portanto, no
conceito de efetividade.
b) Com a gestão por resultados na produção de serviços públicos, os controles
passo a passo dos processos, característicos do estado burocrático, têm sido
fundamentais para as políticas públicas.
c) Valores tradicionais presentes na política brasileira, como a prática do 
clientelismo e o patrimonialismo, favorecem a prática de accountability.
d) O processo de modernização do Estado brasileiro, surgido em um contexto
de acelerada industrialização e caracterizado pela criação do Departamento
Administrativo do Serviço Público (DASP), está vinculado ao modelo de Estado
burocrático

Administração Pública

06. (CESPE) Na literatura que trata do papel do Estado, identificam-se
elementos que apontam as características do Estado do bem-estar e as
características do Estado regulador. Há aspectos que apontam que o Estado
regulador, que representaria uma alternativa ao esgotamento do paradigma do
fornecimento de bens e serviços pelo Estado, seria a superação do Estado do
bem-estar. Em uma discussão preliminar, é correto afirmar que, no Brasil, os
aspectos do Estado regulador encontram-se destacados no(a)
a) desregulamentação de setores econômicos para o estabelecimento de maior
concorrência.
b) estabelecimento de metas de desempenho individual para os servidores,
objetivando a melhoria do setor regulado.
c) autonomia, no regime administrativo diferenciado e na constituição de
mecanismos de controle.
d) responsividade, na descentralização e em poucos níveis hierárquicos.

Administração Pública
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07. (CESPE) As agências executivas estão inseridas no setor estatal denominado
a) serviços não exclusivos, correspondente ao setor em que o Estado atua
simultaneamente com outras organizações públicas não estatais.
b) núcleo estratégico, setor em que as leis e as políticas públicas são definidas
e em que seu cumprimento é cobrado.
c) produção de bens e serviços para o mercado, correspondente à área de
atuação das empresas estatais do segmento produtivo.
d) atividades exclusivas, correspondente aos serviços que só o Estado pode
realizar, possuindo poder de regulamentar, de fiscalizar e de fomentar.

Administração Pública

08. (CESPE) De acordo com dispositivos da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação), julgue o item seguinte.
a) É prerrogativa do agente público a recusa em fornecer informação
regularmente requerida nos termos da referida lei, desde que esteja
autorizado pela chefia imediata.
b) Entre as diretrizes da referida lei inclui-se a utilização de meios de
comunicação viabilizados pela tecnologia da informação
c) Uma das autoridades competentes para classificar uma informação como
ultrassecreta no âmbito da administração pública federal, de acordo com a Lei
de Acesso à Informação, é o deputado federal.
d) É garantido, por qualquer ente federal, o acesso irrestrito à informação
referente a projetos de pesquisa e de desenvolvimento científicos ou
tecnológicos.

Administração Pública



14 2

09. (CESPE) A respeito da divulgação de conteúdos e dos controles referentes à
transparência na administração pública, assinale a opção correta.
a) Informações relativas a convênios que envolvam a transferência de recursos
públicos federais celebrados pelos órgãos e entidades da administração pública
federal devem ser mantidas nas páginas de transparência pública por até cento
e oitenta dias após o encerramento da vigência do contrato.
b) Informações relativas à execução orçamentária e financeira, licitações,
contratações, convênios, diárias e passagens prescindem de sigilo.
c) A Lei de Acesso à Informação classifica as informações que possam colocar
em risco a segurança dos filhos do presidente da República como reservada
d) A Lei de Acesso à Informação considera como qualidade da informação não
modificada a autenticidade

Administração Pública

10. (CESPE) Assinale a opção que indica a avaliação que busca verificar se determinada
política pública responde a um problema bem delimitado e evita a ocorrência de erros de
formulação e desenho.
a)avaliação de resultados
b)avaliação ex post
c)avaliação de processos
d)avaliação ex ante

Administração Pública
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11. (CESPE) Com relação a planejamento e avaliação nas políticas públicas,
I – A análise custo-benefício baseia-se na relação entre os custos relativos e os
resultados de uma política pública.
II – Modelo lógico é uma metodologia de formulação de políticas públicas
composta pelos seguintes elementos: insumos, atividades, produtos,
resultados e impactos.
III – Avaliações formativas tem foco em processos, na implementação de uma
política pública
Assinale a opção correta.
a)Apenas o item I está certo.
b)Apenas o item II está certo.
c)Apenas os itens I e III estão certos.
d)Apenas os itens II e III estão certos.
e)Todos os itens estão certos.

Administração Pública

12. (CESPE) Julgue os itens a seguir, a respeito da tipologia da avaliação de
políticas públicas.
I Avaliação ex post é uma avaliação concebida e realizada em conjunto com a
fase de planejamento e com o processo de implementação, sendo efetivada
quando a política, o programa ou o projeto se encontram em fase inicial.
II Avaliação jurídica consiste no exame da conformidade dos atos do gestor
com a lei ao conduzir a política pública, o programa ou o projeto.
III Avaliação de resultados tem por objeto os resultados, também chamados
de outputs, que representam bens ou serviços de um programa ou projeto
necessários para que seus objetivos finais sejam alcançados.
IV Avaliação de conteúdo — tipo de avaliação com foco nos resultados e
impactos — destina-se a informar os gestores para que estes decidam se a
política ou o programa devem continuar, ser interrompidos ou ser alterados.

Administração Pública
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Estão certos apenas os itens

a) I e III.
b) I e IV.
c) II e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.

Administração Pública

13. (CESPE) Acerca de gestão de pessoas, processos de trabalho e possibilidades
e limites do exercício das funções nas organizações, assinale a opção correta.
a) O processo de gestão de pessoas que se fundamenta na criação de condições
ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades nas organizações ~e o
de desenvolver pessoas
b) Na gestão estratégica de pessoas, a formulação das políticas de determinado
setor se inicia com a observação comportamental dos trabalhadores; na
sequência, realizam-se os ajustes nas diretrizes organizacionais.
c) No âmbito da gestão de pessoas, os empregados das organizações são
considerados recursos humanos objetificados como parte do patrimônio físico
da organização.
d) A necessidade do aumento da produtividade nas organizações tornou o
trabalho mais flexível, o que rompeu com as identidades e os papéis
profissionais definidos.

Administração Pública
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14. (CESPE) As tendências de gestão de pessoas no setor público incluem
a) priorizar a definição de atribuições especializadas para os cargos públicos
para que os integrantes das carreiras atuem em órgãos específicos no Poder
Executivo.
b) rever a política remuneratória das carreiras de nível superior para recompor
as perdas acumuladas pela inflação e uniformizar os índices de reajustes.
c) instituir programas de capacitação continuada com o objetivo de ampliar a
formação acadêmica dos servidores.
d) fortalecer a avaliação de desempenho com a criação de incentivos para
elevar o desempenho dos servidores e corrigir distorções salariais.

Administração Pública

15. (CESPE) A respeito da administração de patrimônio, estoques, materiais e
logística, julgue o item a seguir.
I – Para se iniciar o processo de classificação de materiais em estoque, é
necessário realizar a catalogação, que consiste na descrição detalhada de toda
a especificação do produto.
II – Materiais críticos são aqueles de reposição específica e a decisão de estocá-
los deve ser tomada com base na análise de riscos a que a empresa estiver
exposta.
III – Se, do ponto de vista quantitativo, 50% dos estoques de um almoxarifado
forem produtos descartáveis, e estes representarem 5% do valor em estoque
no depósito, então, pelo método da curva ABC, esses estoques deverão ser
classificados na classe C em função do valor da demanda.

Administração Pública
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Assinale a opção correta.

a) Apenas o item II está certo.
b) Apenas o item III está certo.
c) Apenas os itens I e II estão certos.
d) Apenas os itens II e III estão certos.
e) Todas os itens estão certos.

Administração Pública

OBRIGADA!
Prof. Elisabete Moreira

O impossível é uma 
questão de ponto de vista.

Cortela
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Matemática e Estatística

Prof. Carlos Henrique

Um investidor aplica em um determinado banco R$ 10.000,00 a
juros simples. Após 6 meses, resgata totalmente o montante de R$
10.900,00 referente a esta operação e o aplica em outro banco,
durante 5 meses, a uma taxa de juros simples igual ao dobro da
correspondente à primeira aplicação. O montante no final do
segundo período é igual a
a) R$ 12.862,00
b) R$ 12.750,00
c) R$ 12.650,00
d) R$ 12.550,00
e) R$ 12.535,00
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Analista do Tesouro Estadual (SEFAZ PI)

Um capital de R$ 15.000,00 é aplicado, durante 2 anos, à taxa de
5% ao semestre com capitalização contínua. Dos valores abaixo, o
mais próximo do valor dos juros desta aplicação é

Dados:
ln(1,051271) = 0,05; ln(1,105171) = 0,10; ln(1,161834) = 0,15 e
ln(1,221403) = 0,20; em que ln é o logarítmo neperiano, tal que
ln(e) = 1

a) R$ 3.076,00

b) R$ 3.155,00

c) R$ 3.321,00

d) R$ 3.487,00

e) R$ 3.653,00
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Bia tem 14 bonecas a menos do que Ana, e Carla tem 17 bonecas a
menos do que Ana. Se o produto entre o número de bonecas de Bia
e o número de bonecas de Carla é igual a 208, essas três meninas
têm, juntas, um total de bonecas igual a

a) 55.
b) 56.
c) 57.
d) 58.
e) 59.
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Um crime foi cometido por um atirador. Investigações a respeito
desse crime concluíram que ele foi consumado com arma de fogo e
que o atirador (que estava em um ponto A) atingiu diretamente
duas pessoas que estavam nos pontos B e C. A perícia mediu as
distâncias: AC = 60 m, AB = 40 m e BC = 53 m. A medida do
ângulo formado pelas duas direções nas quais o atirador disparou
os tiros é mais próxima de
a) 300

b) 450

c) 600

d) 750

e) 900
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(CESPE 2020/TJ-PA) Em um sistema de acesso a uma rede de
computadores, os usuários devem
cadastrar uma senha de 6 dígitos, que deve ser formada da seguinte
maneira:
• os 2 primeiros dígitos devem ser letras minúsculas distintas,
escolhidas entre as 26 letras do alfabeto;
• os demais 4 dígitos da senha devem ser números inteiros entre 0 e
9, admitindo-se repetição.
Nessa situação, a quantidade de senhas diferentes que podem ser
formadas é igual a
a) 3.674.
b) 5.690.
c) 1.965.600.
d) 3.276.000.
e) 6.500.000.
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(CESPE 2019/SEFAZ-RS) Os funcionários de uma repartição foram
distribuídos em sete grupos de
trabalhos, de modo que cada funcionário participa de exatamente
dois grupos, e cada dois grupos têm
exatamente um funcionário em comum.
Nessa situação, o número de funcionários da repartição é igual a
a) 7.
b) 14.
c) 21.
d) 28.
e) 35.
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Uma fabricante de móveis afirma que os móveis que ele produz
duram em média 50 meses. Para testar essa hipótese, foram
selecionados ao acaso 16 móveis produzidos pelo fabricante,
registrados seus tempos de duração X1, X2, ..., X16 e calculados os
valores

∑𝒙𝒊 = 640 e ∑𝒙𝒊
𝟐 = 29440.

O valor da estatística teste é:

a) –1,8.

b) –2,2.

(C) –2,3.

(D) –2,5.

(E) –3,2.
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 Uma pesquisa recente foi realizada para avaliar o percentual
da população favorável à eleição de um determinado ponto
turístico para constar no selo comemorativo de aniversário da
cidade. Para isso, selecionou-se uma amostra aleatória simples
extraída de uma população infinita. O resultado apurou 50%
de intenção de votos para esse ponto turístico. Considerando
que a margem de erro foi de 2 pontos percentuais, para mais
ou para menos, e que o nível de confiança utilizado foi de 95%,
foram ouvidas, aproximadamente:

a) 50 pessoas.
b) 100 pessoas.
c) 1.200 pessoas.
d) 2.400 pessoas.
e) 4.800 pessoas.
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(Auditor Fiscal – SEFAZ-PI ) Um estudo mostra que 20% de todos os
candidatos que estão prestando determinado concurso público
possuem doutorado em determinada área do conhecimento.
Selecionando-se ao acaso e com reposição 4 desses candidatos, a
probabilidade de que exatamente 2 possuam doutorado é igual a
(A) 13,24%
(B) 10,24%
(C) 5,72%
(D) 8,46%
(E) 15,36%
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(AFRE-RJ) O tempo necessário para o atendimento de uma pessoa
em um guichê de uma repartição pública tem distribuição normal
com média μ = 140 segundos e desvio padrão σ = 50 segundos. A
probabilidade de que um indivíduo, aleatoriamente selecionado,
espere entre 3 e 4 minutos para ser atendido é
(A) 0,632
(B) 0,235
(C) 0,189
(D) 0,678
(E) 0,765
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OBRIGADO
Prof. Carlos Henrique
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Direito Constitucional

Professora: Nelma Fontana

 Plena

 Contida

 Limitada

Eficácia das normas constitucionais
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§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão
poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais, além de outros previstos nos regimentos das
respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou
separadamente, mediante requerimento de um terço de
seus membros, para a apuração de fato determinado e
por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova
a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

CPI

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação,
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Processo Legislativo
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§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não
pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

Processo Legislativo

Controle de Constitucionalidade

ADI ADC ADPF
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OBRIGADA
Professora: Nelma Fontana
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